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รายการดงูานกวางเจาเทรดแฟรแ์ละทอ่งเทีย่ว คร ัง้ที ่123 
 
 

เดนิทางวนัที ่15-19 เมษายน 2561 
 

โดยสายการบนิระดบั WORLD’S CLASS ในเครอื ONEWORLD 
เครือ่งล าใหญม่จีอสว่นตวัทกุทีน่ ัง่ CATHAY PACIFIC AIRWAYS (CX) 
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05.30 น.   
คณะมาพรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 4  
ประตทูางเขา้หมายเลข 7  เคาทเ์ตอรเ์ชค็อนิแถว M สายการบนิ CATHAY PACIFIC AIRWAYS (CX) 
 
โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง   

 
 
 
 
<<<<<<<< โปรดสงัเกตป้ายตอ้นรบั *** 
 
 
 

 
08.15 น.  

น าทา่นบนิลัดฟ้าสู ่ เกาะฮอ่งกง 
โดยสายการบนิ  CATHAY PACIFIC AIRWAYS   เทีย่วบนิที ่ CX 700   
*** เทีย่วบนิที ่ CX 750 ใหบ้รกิารผูโ้ดยสารดว้ยเครือ่งบนิรุน่  AIRBUS A 330-300   

 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 
12.15 น.  
เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาต ิCHEK LAP KOK ฮอ่งกง 

ซึง่อดตีเคยเป็นสว่นหนึง่ในเครอืจักรภพ และไดส้ง่กลบัคนืสูป่ระเทศจนีเมือ่ปี 

ค.ศ. 1997 ปัจจบุนัไดก้ลายเป็นเขตปกครองพเิศษของจนี มขีนาดพืน้ทีไ่ม่

ใหญโ่ตนักแตม่คีวามหลากหลาย มปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานทีน่่าสนใจ 

ขณะเดยีวกนัก็แฝงไว ้ซึง่ความทันสมยัและวถิชีวีติทีม่สีสีนั จงึไดรั้บการขนาน

นามวา่ เป็นเสน่หแ์หง่ตะวันออก  

 

 

หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้น าทกุทา่นเดนิออกประตทูางออก B  พบกบัมคัคเุทศกท์อ้งถิน่รอรับคณะ 
 
 

หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เซนิเจ ิน้ (โดยรถโคช๊) เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษของจนี เดมิเป็นเพยีงหมูบ่า้นชาวประมง 
ธรรมดาอยูใ่นมณฑลกวางตุง้ มเีนือ้ที ่2,020 ตารางกโิลเมตร ตวัเมอืงเซนิเจิน้ไดรั้บการวางระบบผังเมอืงอยา่งดมีสีภาพภมู ิ
ทัศนแ์ละสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นระเบยีบสวยงาม     
  

                วนัแรก   >>>>> วนัอาทติยท์ี ่15 เมษายน 2561 
                 สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิ- สนามบนินานาชาต ิCHECK LAP KOK -  
                - เดนิทางขา้มดา่นสูเ่ขตปกครองพเิศษเซนิเจ ิน้ สาธารณรฐัประชาชนจนี - ช็อปป้ิงหา้งหลอหวู ่
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*** เมือ่เดนิทางถงึดา่นตรวจคนเขา้เมอืง รบกวนลกูคา้ลากกระเป๋าสมัภาระของทา่นเองเพือ่ความรวดเร็ว 
 
 

น าทา่นเดนิทางสูท่ีช่อ้ปป้ิงสนิคา้ราคาถกูแหลง่ใหญข่องเซนิเจิน้  LOWU SHOPPING MALL 

แหลง่รวมสนิคา้ราคาถกูทีใ่หญท่ีส่ดุของเซนิเจิน้ หรอืคนไทยรูจ้ักในนาม มาบญุครองเมอืงไทย 
มสีนิคา้มากมายหลายหมวดหมูใ่หท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากส าหรับคนทีท่า่นรักและตวัทา่น
เอง ซึง่สนิคา้ทกุช ิน้ภายในหา้งนีล้ว้นแลว้แตเ่ป็นของ COPY BRAND NAME ชือ่ดังจากทัว่มมุ
โลก ซึง่ราคาของสนิคา้แตล่ะชิน้ทา่นสามารถตอ่รองไดจ้นกวา่จะอยูใ่นเกณฑท์ีท่า่นและ
คนขายพอใจ  
มือ้ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ***เป็ดปกักิง่(มาตรฐาน
ส าหรบัคณะทวัร ์โตะ๊ละ 8-10 ทา่น) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
โรงแรมทีพ่กั  CENTURY PLAZA HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 

 
 
 
 
 
 
 
มือ้เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (บรกิารทา่นดว้ยบพุเฟตข์องโรงแรม) 
 

หลังจากนัน้น าทา่น ชมเมอืงเซนิเจ ิน้ ซึง่เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษของจนีเดมิเป็นเพยีงหมูบ่า้น 
ชาวประมงธรรมดาอยูใ่นมณฑลกวางตุง้ มเีนือ้ที ่2,020 ตารางกโิลเมตร ตัวเมอืงเซนิเจิน้ไดรั้บ 
การวางระบบผังเมอืงอยา่งดมีสีภาพภมูทิัศนแ์ละสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นระเบยีบสวยงาม  
 

จากนัน้น าทา่นเขา้ ชมสนิคา้ทอ้งถิน่ตามนโยบายสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วภายใตก้าร
ควบคมุของรฐับาลจนี ประกอบไปดว้ย รา้นหยก สนิคา้โอท๊อปของจนีซึง่มปีระวตัแิละตน้
ก าเนดิมายาวนาน จากนัน้แวะชมสนิคา้ยาประจ าบา้นของชาวจนี สมนุไพรเป่าฟู่ หลงิ หรอื

รูจั้กกนัในชือ่ สมนุไพรบวัหมิะ สรรพคณุหลากหลายแกน้ ้ารอ้นลวก, แผลไฟไหม,้ แก ้
รดิสดีวง, ฮอ่งกงฟตุ ฯลฯ และรา้นผลติภณัฑจ์ากเยือ่ไผ ่

 
มือ้กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มาตรฐานส าหรบัคณะทวัร ์โตะ๊ละ 8-10 ทา่น) 
 
จากนัน้น าทา่นสู ่เมอืงกวางเจา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  
 

กวางโจว หรอื กวางเจา เป็นเมอืงเอกของมณฑลกวางตุง้ กวา่งโจวเป็นเมอืงใหญส่ดุทางภาคใตข้องจ ีซึง่เป็นมณฑลซึง่เป็น 
ทีต่ัง้ของเขตเศรษฐกจิพเิศษทัง้ 3 แหง่ของจนีคอื เซนิเจิน้ จไูหแ่ละซวัเถา นอกจากนัน้เมอืงกวา่งโจวยงัมสี าเนยีงเฉพาะถิน่ที ่
ถอืวา่เป็นมาตรฐานของฮอ่งกงและมาเกา๊ เรยีกวา่ ส าเนยีงกวา่งโจวอกีดว้ย 
 

เมอืงกวางโจว ตัง้อยูป่ากแมน่ ้าจเูจยีงและเป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุทางตอนใตข้องสาธารณรัฐประชาชนจนีมคีวามประวัตศิาสตร ์ 
ยาวนานกวา่ 2,800 ปี เป็นจดุเริม่ของเสน้ทางสายไหมนครัง้อดตีและยงัเคยเป็นเมอืงทา่เสรแีหง่แรกและแหง่เดยีวทีเ่ปิดตอ้น 
รับชาวตะวันตกทีเ่ขา้มาตดิตอ่คา้ขายกวางโจวแมจ้ะเป็นศนูยก์ลางในการปฏริปูเศรษฐกจิจนีแตก่วา่งโจวยงัมภีมูหิลังทาง
ประวัตศิาสตรท์ีย่าวนานในรปูสถานทีส่ าคญัตา่งๆ ปัจจบุนักวา่งโจวมบีทบาทเป็นเมอืงในเขตเศรษฐกจิการคา้ทีม่คีวาม 
เจรญิรุง่เรอืงมากทีส่ดุในภาคใตข้องจนีและยงัไดรั้บสถานะเป็นหนึง่ในสามเมอืงทา่ทีส่ าคญัทีส่ดุของจนี อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงทีม่ ี
ผลผลติโดยรวมมากทีส่ดุดว้ย นอกจากนัน้ยงัมกีารคมนาคมขนสง่ทีส่ะดวกและทันสมยั มรีะบบรถไฟใตด้นิครอบคลมุเมอืง 
ชัน้ในทัง้หมด รวมทัง้ดา้นภมูอิากาศ อาหารและการด ารงชวีติตลอดจนความเป็นอยูก่็มคีวามคลา้ยคลงึกบัประเทศไทย 
 

                วนัทีส่อง   >>>>>  วนัจนัทรท์ี ่16 เมษายน 2561 
                รา้นสง่เสรมิสนิคา้ทอ้งถิน่ตามนโยบายสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วภายใตก้ารควบคมุของรฐับาลจนี - เดนิทางสูก่วางโจว  
                - ช็อปป้ิงยา่นจางเซีย้ะจ ิว่  
     

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
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มือ้ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มาตรฐานส าหรบัคณะทวัร ์โตะ๊ละ 8-10 ทา่น) 
 

หลังอาหารใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่ถนนคนเดนิจางเซีย่จ ิว่  ซึง่เป็นตลาดคา้สง่เสือ้ผา้
ราคาถกูซึง่เป็นถนนโบราณทีเ่ชือ่มไปทา่เรอืมากอ่น แตต่อนนีก้ลายมาเป็นถนนคนเดนิ
ทีม่ขีองขายมากมาย และสองขา้งทางยงัมกีจิกรรมทางวัฒนธรรมของชาวทอ้งถิน่ให ้
ไดเ้ห็นดว้ย ถอืเป็นถนนคนเดนิชือ่ดังของกวา่งโจว เป็นถนนสัน้ๆสองสายมาเชือ่มตอ่
กนั บรรยากาศจะคลา้ยๆยา่นในฮอ่งกง บางชว่งของถนนจะมกีารปิดถนน และมกีารเปิด
ไฟสวา่งไสว สวยงามมาก และยงัมรีา้นอาหาร รา้นคา้ตา่งๆ มากมายเลยทเีดยีว ทีน่ี่
เป็นทีข่ายของใหนั้กทอ่งเทีย่วดังนัน้ราคาจงึสงูกวา่ทีอ่ ืน่ๆ จะคกึคกัมากในชว่งกลางคนื 
 
โรงแรมทีพ่กั  HARBOUR PLAZA METROPOLIS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 
 
 
 
 
 
มือ้เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (บรกิารทา่นดว้ยบพุเฟตข์องโรงแรม) 
 
น าทา่นเดนิทางสู ่ ศนูยแ์สดงสนิคา้นานาชาตกิวางเจา เพือ่เขา้ ชมงานกวางเจาเทรดแฟรค์ร ัง้ที ่122 งานออกรา้น 
ระดับโลก เพือ่ใหท้า่นไดม้องหาชอ่งทางทางธรุกจิจากผูป้ระกอบการมากกวา่ 8,000 ราย ทีม่ารวมกนัซึง่เป็นงานทีผู่ผ้ลติราย 
ใหญ ่พบกบัผูป้ระกอบการในแตล่ะมณฑลของจนี รวมทัง้นักธรุกจิทั่วโลกใหค้วามสนใจ Chinese Export Commodities Fair  
แหลง่รวมสนิคา้ทกุประเภท 
 
***   อสิระทา่นรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 
ไดเ้วลาอนัสมควรพบกนั ณ จดุนัดหมาย 
 
 

   
 
มือ้ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!!! บรกิารทา่นดว้ยบพุเฟตน์านาชาต ิ
 
โรงแรมทีพ่กั  HARBOUR PLAZA METROPOLIS HOTEL   หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 

                วนัทีส่าม   >>>>>  วนัองัคารที ่17 เมษายน 2561 
                เขา้ชมงานกวางเจาเทรดแฟร ์คร ัง้ที ่123 ตามอธัยาศยั 
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มือ้เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (บรกิารทา่นดว้ยบพุเฟตข์องโรงแรม) 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่ ศนูยแ์สดงสนิคา้นานาชาตกิวางเจา เพือ่เขา้ ชมงานกวางเจาเทรดแฟรค์ร ัง้ที ่122 งานออกรา้น 
ระดับโลก เพือ่ใหท้า่นไดม้องหาชอ่งทางทางธรุกจิจากผูป้ระกอบการมากกวา่ 8,000 ราย ทีม่ารวมกนัซึง่เป็นงานทีผู่ผ้ลติราย 
ใหญ ่พบกบัผูป้ระกอบการในแตล่ะมณฑลของจนี รวมทัง้นักธรุกจิทั่วโลกใหค้วามสนใจ Chinese Export Commodities Fair  
แหลง่รวมสนิคา้ทกุประเภท 
 
***   อสิระทา่นรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
 
ไดเ้วลาอนัสมควรพบกนั ณ จดุนัดหมาย 
 

หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เซนิเจ ิน้ 
 
มือ้ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มาตรฐานส าหรบัคณะทวัร ์โตะ๊ละ 8-10 ทา่น) 

 
จากนัน้น าทา่นพกัผอ่นอริยิาบถ ชมโชวว์ฒันธรรมทอ้งถิน่ของเมอืงเซนิเจ ิน้ 
*** ประเภทของโชวข์ึน้อยูก่บัทางหน่วยงานทอ้งถิน่ผูด้แูล อาจมกีารสลบั เปลีย่นแปลงโชวป์ระเภทตา่งๆ 

  
 
โรงแรมทีพ่กั  CENTURY PLAZA HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 
 

 
 
 

มือ้เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (บรกิารทา่นดว้ยบพุเฟตข์องโรงแรม) 
 
น าทา่นเดนิทางกลับสู ่เกาะฮอ่งกง (โดยรถโคช๊)   
น าทา่นเขา้สกัการะ วดัแชกงหมวิ หรอื วดักงัหนัน าโชค ตัง้อยูท่ีต่ าบลซา่ถิน่ ซึง่ถอืเป็นชานเมอืง 
ของฮอ่งกง เป็นวัดเกา่แกข่องฮอ่งกง สรา้งขึน้เมือ่ 400 กวา่ปีผา่นมาแลว้ในสมยัราชวงศช์งิ ขึน้ชือ่ลอืชา
ในเรือ่งความศกัดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชคลาภทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมรีปูปัน้เจา้พอ่แช ้กง๊ และดาบไรพ้า่ย
เป็นสิง่ศกัดิส์ทิธป์ระจ าวัด ต านานเลา่วา่ในชว่งปลายของราชวงศช์งิ แผน่ดนิจนีเกดิกลยีคุมกีารกอ่
จลาจลแข็งเมอืงขึน้ทัว่ประเทศ และเหตกุารณ์นีไ้ดก้อ่เกดิบรุษุชาตนัิกรบทีช่ ือ่วา่ขนุพลแช ้กง๊ ทีไ่ดย้ก
ทัพไปปราบปรามความวุน่วายทีเ่กดิขึน้แทบทกุสารทศิและทา่นเองก็ไดช้ือ่วา่เป็นนักรบทีไ่ดช้ ือ่วา่ไมเ่คย 
แพใ้คร เพราะไมว่า่จะยกทพัไปปราบกบฏทีไ่หนก็จะไดรั้บชยัชนะเสมอและดาบคูก่ายของทา่นก็ไดช้ือ่วา่
เป็นดาบไรพ้า่ยเชน่กนั ดาบไรพ้า่ยของทา่นคนจนีถอืวา่มคีวามเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ในเชงิ
ของการตอ่สูเ้ป็นอยา่งสงู ธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของฮอ่งกง ถงึกบัจ าลองดาบของทา่นไปกอ่สรา้งตกึ
ส านักงานใหญข่องธนาคารทีม่ชี ือ่วา่ตกึใบมดี  
 
มือ้กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มาตรฐานส าหรบัคณะทวัร ์โตะ๊ละ 8-10 ทา่น) 
 

                วนัทีส่ ี ่  >>>>>  วนัพุธที ่18 เมษายน 2561 
                เขา้ชมงานกวางเจาเทรดแฟร ์คร ัง้ที ่122 ตามอธัยาศยั - เดนิทางสูเ่ขตปกครองพเิศษเซนิเจ ิน้ - ชมโชว ์
     

                วนัทีห่า้   >>>>>  วนัพฤหสับดทีี ่19 ตลุาคม 2560 
                เดนิทางกลบักลบัสูเ่กาะฮอ่งกง - วดัแชกง - วดัหวงัตา้เซยีน - รา้นจวิเวอรี ่- ช็อปป้ิงยา่นจมิซาจุย่  
                - สนามบนินานาชาต ิCHEK LAP KOK - เดนิทางกลบัประเทศไทย 
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น าทา่นสกัการะขอพรไหวพ้ระ ณ วดัหวงัตา้เซยีน เป็นวัดทีม่อีายกุวา่ครึง่ศตวรรษรายลอ้ม
ดว้ยอาคารทีพั่กอาศัยของการเคหะ วัดแหง่นีข้ ึน้ชือ่ดา้นอทิธฤิทธิใ์นการดแูลรักษาโรคภยัไข ้
เจ็บ  จงึไดรั้บการนับถอืเป็นพเิศษจากบรรดาคนป่วย ในชว่งวันกอ่นตรษุจนีจะดตีอ่สขุภาพ
มากๆ เนือ่งจากวดันีไ้ดรั้บความนยิมและศรัทธาจากชาวฮอ่งกงอยา่งมาก วดัจากปรมิาณผูม้า
สกัการบชูาและการทีห่น่วยงานรัฐตอ้งจัดเจา้หนา้ทีด่แูล มกีารปิดถนน และถา่ยทอดสดพธิี
ไหว ้ซึง่จะมทีัง้พธิกีรรมตามลัทธเิตา๋และการเดนิทางมาจดุธปูและน าของมาเซน่ไหวก้อ่น
เทีย่งคนืเปลีย่นสูว่ันขึน้ปีใหม ่(ตรษุจนี) ความศรัทธาทีม่ากมาย โดยเฉพาะคนทอ้งถิน่ฮอ่งกง
ทีส่ว่นใหญป่ระกอบอาชพีคา้ขายเนน้การศกึษาและสขุภาพด ี จงึมาขอพรใหไ้มเ่จ็บไขแ้ละขอพรเรือ่งการเรยีนใหล้กูหลาน
เรยีนเกง่ตัง้แตเ่ริม่ตน้ปีใหม ่การท าบญุและขอพรเทพเจา้เป็นเคล็ดทีย่ดึถอืกนัอย่างเหนยีวแน่นเชน่เดยีวกบัการนับถอืเรือ่งฮวง
จุย้ "การขอพรเทพเจา้ ตอ้งมาพรอ้มกบัการใหข้องเซน่ไหวต้อบแทน"  
 
จากนัน้น าทา่นเขา้เยีย่มชม โรงงานฮอ่งกงจวิเวอรี ่ใหท้า่นไดรู้จั้กกงัหันน าโชคทีเ่ป็นเครือ่งลางน าโชคของชาวฮอ่งกงและ
คนทั่วไป ใหท้า่นไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัปีชงการแกปี้ชงตามความเชือ่ของศาสตรแ์หง่ฮวงจุย้  

 

หมายเหต ุ  
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกรณีทีล่กูคา้ทกุทา่นในกรุ๊ปตอ้งลงรา้นจวิเวอรี,่ รา้นหยกหรอืรา้นสมนุไพร เนือ่งจากเป็นรา้น 
สง่เสรมิสนิคา้ของประเทศตามนโยบายการทอ่งเทีย่วภายใตก้ารควบคมุของรัฐบาล ซึง่มสีว่นชว่ยในการสนับสนุน 
คา่ใชจ้า่ยในสว่นตา่งๆของโปรแกรมทัวรท์ีท่า่นเดนิทาง ทัง้นีก้ารตดัสนิสนิใจซือ้หรอืไมนั่น้ ขึน้อยูก่บัดลุพนิจิของลกูคา้ทกุ 
ทา่นไมม่กีารบงัคับขูเ่ข็ญแตป่ระการใด แตถ่า้หากทา่นยนืยนัทีจ่ะไมล่งรา้นทีบ่รรจอุยูใ่นโปรแกรมทัวร ์กรณุาแจง้ทาง 
บรษัิทกอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้แลว้ทา่นจ าเป็นตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 500 เหรยีญฮอ่งกง ตอ่ 1 รา้น 
 
 
จากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระ ช็อปป้ิงยา่นจมิซาจุย่ (ถนนนาธาน) ขาชอ้ปทัง้หลายตา่งรูด้วีา่หาก 
ก าลังมองหาสนิคา้แฟชัน่หรอืเครือ่งส าอาง เครือ่งเสรมิความงามแลว้ ละก็ตอ้งมาทีฮ่อ่งกง 
เพราะทีน่ีค่อืเมอืงในฝันของนักชอ้ป ทีม่ทีัง้รา้นคา้น าสมยัและมชีือ่เสยีงจ าหน่ายเครือ่งส าอาง 
แบรนดด์ังจากทัว่โลก รวมไปถงึเสือ้ผา้จากดไีซนเ์นอรท์อ้งถิน่ รวมถงึสมารท์โฟนรุน่ลา่สดุ 
กลอ้งดจิติอลวดีโีอหรอืแท็บเล็ตแบรนดด์ังจากทั่วโลกในราคาทีถ่กูทีส่ดุอยูใ่ชห่รอืไม ่ 
ไมต่อ้งมองหาทีไ่หนไกล คณุเลอืกสรรไดต้ามตอ้งการทีฮ่อ่งกงเทา่นัน้ เพราะทีน่ีม่หีา้งและ 
ถนนทีข่ายสนิคา้ดจิติอล 
 

***   อสิระทา่นรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
 

ไดเ้วลาอนัสมควรพบกนั ณ จดุนัดหมาย 
 

น าทกุทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาต ิCHEK LAP KOK  
เพือ่ท าการเชค็อนิตัว๋เครือ่งบนิและสมัภาระเพือ่เตรยีมตวักลบัประเทศไทย 

 
 

19.50 น.  
เหริฟ้ากลบัสู ่  ประเทศไทย  
โดยสายการบนิ   CATHAY PACIFIC AIRWAYS   เทีย่วบนิที ่ CX 703  
*** เทีย่วบนิที ่ CX 703 ใหบ้รกิารผูโ้ดยสารดว้ยเครือ่งบนิรุน่  BOEING 777-300 (73Z) 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 
21.45 น.   
คณะเดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 
 

   ขอขอบพระคณุทกุทา่นคะ่  
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อตัราค่าบริการ  *** ส  าหรบั 25-30 ท่านข้ึนไป (เด็กหมายถึง 2-11 ปี) 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

15-19 เมษายน 2561 

 

19,999.- 19,999.- 19,999.- 4,000.- 

 
 

>>>>  เพือ่ประโยชนข์องทา่นทางบรษัิทฯ ขอรบกวนทา่นไดอ้า่นและท าความเขา้ใจรายละเอยีดรวมไปถงึ 

  เงือ่นไขตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวใ้นทา้ยโปรแกรมนี ้หลังจากทา่นช าระคา่ใชจ้า่ยเพือ่ยนืยนัการใชบ้รกิารเขา้มาแลว้  
 

*** ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบั ยนิยอมและยนิดปีฏบิตัติามรายละเอยีดตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุว ้       
 

*****ถ้าไม่สามารถใช้วีซ่ากรุ๊ปได้ ทาง บริษัท ต้องท าวีซ่าเดี่ยวให้กับลูกค้า โดยมีค่าใช้จ่ายโดยเรียกเก็บเพิ่มค่าวีซ่าเดี่ยวท่านละ 1,700 บาท****** 

และส าหรับทา่นทีเ่คยไป 20 ประเทศเหลา่นีม้ากอ่นตอ้งยืน่วซีา่เดีย่วเทา่นัน้  
อสิราเอล  อฟักานสิถาน ปีกสีถาน เตอกสีถาน TURKMENISTAN อหิรา่น  ตรุก ี อยีปิต ์

ซาอดุอิาระเบยี เลบานอน จอรแ์ดน  อนิเดยี EI AND LEAH  ลปิยา่ สลุตา่น 
 
ขอ้ก าหนด   >>>>> 

 

1. ก าหนดการตามรายการขา้งตน้สามารถปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูปั่จจัยตา่งๆ เชน่ สภาพ 
อากาศ การจราจร และเหตสุดุวสิยัอืน่ๆ หรอืขึน้อยูก่บัการท าเวลาในแตล่ะสถานทีข่องผูร้ว่มเดนิทางทกุทา่น  
ซึง่ตัวแทนของบรษัิทคอืหัวหนา้ทัวรจ์ากประเทศไทย หรอืมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ยนิดทีีจ่ะด าเนนิรายการทีร่ะบไุวต้าม 
ก าหนด เพือ่ใหผู้ร้ว่มเดนิทางทกุทา่นเกดิความพอใจและประทับใจมากทีส่ดุโดยจ าเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งไดรั้บ 
ความรว่มมอืจากผูร้ว่มเดนิทางทกุทา่นเป็นส าคัญ 

 

2. ชือ่โรงแรมทีร่ะบไุวนั้น้เป็นโรงแรม **ในมาตรฐานระดับเทยีบเทา่ ทีท่างบรษัิทฯ จดัใหบ้รกิารตามงบประมาณของ
รายการขา้งตน้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัทางผูเ้ดนิทางวา่ยนืยนัใชบ้รกิารชา้หรอืเร็ว ในกรณีทีโ่รงแรมทีร่ะบไุวเ้ต็ม  
ทางบรษัิทฯ ตอ้งขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นเป็นโรงแรมในระดับเทยีบเทา่ระดับเดยีวกนั อนึง่หากทา่นมปีระสงคจ์ดัเป็นคณะ
สว่นตวั (กรุ๊ปเหมา) ทา่นสามารถตดิตอ่เจา้หนา้ทีไ่ดต้ลอดเวลา 

 

3. รปูภาพประกอบรายการนัน้ ทางบรษัิทฯ น ามาใชเ้ป็นตวัอยา่งเพือ่ใหท้า่นเห็นภาพวา่สถานทีห่รอือาหารทีจั่ดใหบ้รกิาร
ประมาณนี ้จงึขอเรยีนแจง้ใหท้า่นทราบวา่ ของจรงิอาจมกีารเปลีย่นแปลงไปบา้งไมต่รงตามรปูภาพประกอบทัง้หมด 
100% 

 

4. หากวันเดนิทางตามรายการตรงกบัชว่งวันหยดุยาวหรอืวนัหยดุนักขตัฤกษ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงในเรือ่งของการนัด 
 หมายเพือ่ป้องกนัเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่ผูร้ว่มเดนิทางทกุทา่น  

ทางบรษัิทฯ ขอรบกวนทา่นยนืยนัใหแ้น่ชดัอกีครัง้จากทางเจา้หนา้ทีท่ีท่า่นไดต้ดิตอ่ 2-3 วันกอ่นเดนิทาง 
 

5. หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทัง้ของฝ่ังไทย และตา่งประเทศปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศ อนัเนือ่ง  
มาจากสาเหตสุว่นบคุคล ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีใ่นการพจิารณา อนัเป็นเป็นเหตกุารณ์ทีอ่ยูน่อกเหนอื 
ความรับผดิชอบ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะรับผดิชอบหรอืคนืคา่ใชจ้า่ยใดๆ  
 

6. รายการทอ่งเทีย่วตา่งประเทศแตล่ะประเทศจะแตกตา่งกนัไป ตามนโยบายการสง่เสรมิหรอืสนับสนุนสนิคา้
ภายในประเทศภายใตก้ารดแูลของรัฐบาลประเทศนัน้ๆ เนือ่งจากรา้นตา่งๆ ดังกลา่วมสีว่นชว่ยในการสนับสนุน 
คา่ใชจ้า่ยบางสว่นในรายการ ดังนัน้แลว้ทางบรษัิทฯ ขอเรยีนแจง้ใหผู้ร้ว่มเดนิทางทกุทา่นตอ้งลงรา้นตา่งๆ ทีร่ะบ ุ
ไวใ้นรายการ ทัง้นี ้การตดัสนิใจอดุหนุนสนิคา้เหลา่นัน้ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิ ความพอใจและเต็มใจของแตล่ะทา่น ไมม่ี
การบงัคบัขูเ่ข็ญแตป่ระการใด แตห่ากทา่นยนืยนัทีจ่ะไมล่งรา้นตามรายการ ทา่นจะตอ้งแจง้กบัทางบรษัิทฯ เนือ่งจาก
จ าตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เพือ่ทดแทนในสว่นเดมิทีร่า้นตา่งๆ เหลา่นัน้ตอ้งสนับสนุน โดยปกตทิัว่ไปหากไมล่งรา้น
จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ดังนี ้ 

1. ฮอ่งกง  500 HKD / รา้น / ทา่น 
2. จนี  500 RMB / รา้น / ทา่น 
3. มาเกา๊ 500 MOP / รา้น / ทา่น 
4. เกาหล ี 100 USD / รา้น / ทา่น 
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หากทา่นประสงคไ์มล่งรา้นแตไ่มแ่จง้กบัทางบรษัิทฯ กอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ตอ้งขออภยัในการรา้นตา่งๆ อาจ 
เรยีกเก็บทา่นเพิม่ในจ านวนทีม่ากกวา่ทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ณ ตา่งประเทศ 

 

7. กรณีทีท่า่นจัดเป็นคณะสว่นตัว(กรุ๊ปเหมา) เพือ่ศกึษาดงูานไมว่า่ภาคสว่นใดๆ รบกวนทา่นแจง้กบัทางบรษัิทฯ  
กอ่นยนืยนัส ารองทีน่ั่งทกุครัง้ เนือ่งจากการศกึษาดงูานบางประเภทจ าเป็นตอ้งใชม้คัคเุทศกท์อ้งถิน่ทีต่อ้งมคีวาม
ช านาญเฉพาะดา้น  
 

8. รายการอาหารทีร่ะบไุวใ้นก าหนดการนัน้ ทางบรษัิทฯ จดับรกิารตามมาตรฐานทวัรป์กต ิหากทา่นจ าเป็นตน้รับประทาน

อาหารเฉพาะ เชน่ เจ, มงัสวรัิต,ิ มสุลมิ, ฮาลาล หรอืแพอ้าหารชนดิใดๆ รบกวนทา่นแจง้กบัเจา้หนา้ที ่
กอ่นเดนิทางทกุครัง้ 

 

 
 
การยนืยนัส ารองทีน่ ัง่    >>>>> 
 
 

- ช าระยอดมดัจ าตามจ านวนทีร่ะบใุน INVOICE (ใบแจง้หนี)้เพือ่ยนืยนัการส ารองทีน่ั่งทา่นละ 10,000.-บาท  
 

 

1. การช าระโดยเงนิสด  
ในกรณีทีท่า่นสะดวกและสามารถเดนิทางเขา้มาช าระยอด ณ บรษัิท ไดด้ว้ยตัวทา่นเอง 

 

2. การช าระโดยการท าธุรกรรมผา่นธนาคาร 
หากทา่นไมส่ะดวกหรอืไมส่ามารถเดนิทางเขา้มาช าระ ณ บรษัิทได ้ทา่นสามารถท าการโอนผา่นธนาคารหรอืท า
ธรุกรรมผา่น MOBILE APPLICATION หลังเสร็จสิน้การท าธรุกรรมแลว้ ขอรบกวนทา่นไดส้ง่หลักฐานนัน้ๆ ไมว่า่จะ
เป็น สลปิการโอน, ใบเสร็จจากเคานเ์ตอร ์หรอืรปูถา่ยทีถ่กูบนัทกึจาก MOBILE APPLICATION 

 

3. การช าระโดยบตัรเครดติ  
- กรณีเขา้ช าระทีบ่รษัิทฯ เสยีคา่ธรรมเนยีมการใชบ้ตัร 2.5% ของยอดทีท่า่นตอ้งการช าระ 
- กรณีตัดบตัรผา่นระบบออนไลน ์เสยีคา่ธรรมเนยีมการใชบ้ตัร 3.5% ของยอดทีท่า่นตอ้งการช าระ 

 

4. การช าระโดยการส ัง่จา่ยเช็ค (CHEQUE) 
ทา่นสามารถช าระโดยการออกเป็น CHEQUE ตา่งๆ โดยทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์ดึถอืวันและเวลาทีจ่ านวนยอด
ทีท่างบรษัิทฯ เรยีกเก็บเขา้สูบ่ญัชขีองบรษัิทฯ เรยีบรอ้ยแลว้ 
 

**** การช าระยอดทกุรายการ ชือ่บญัชผีูรั้บเงนิจะตอ้งเป็นชือ่   บรษิทั อดีซี ีทราเวลิ พลสั จ ากดั  เทา่นัน้  
หากปรากฏ เป็นชือ่อืน่ใดนอกเหนอืจากนี ้ขอใหท้า่นตดิตอ่กบัทางบรษัิทฯ และไดรั้บหลกัฐานยนืยนัโดยผูม้ ี
อ านาจอนุมตัจิากทางบรษัิทฯ เทา่นัน้  

 

**** ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายใดๆ ทกุกรณี หากทา่นไดช้ าระยอดตา่งๆ ใหก้บับญัชอีืน่ 
 นอกเหนอืจากทีร่ะบไุวข้า้งตน้ 

 
กรณียกเลกิการส ารองทีน่ ัง่  >>>>> 
 
 

 กรณียกเลกิการเดนิทางไมค่นืเงนิมดัจ าทกุกรณี 
 

 ทัง้นีแ้ลว้ จ านวนและระยะเวลานัน้ขึน้อยูก่ารพจิารณาภายใตก้ฎ ขอ้ก าหนด เงือ่นไขหรอืนโยบายตา่งๆ ของ    สาย
การบนิหรอืโรงแรมทีพ่ัก เป็นตน้ ****         

 
การเดนิทางทอ่งเทีย่วตา่งประเทศเป็นก าไรของชวีติ หากทา่นจ าเป็นตอ้งปฏบิตัติามขอ้แนะน าพเิศษตา่งๆ ทีท่างหัวหนา้
ทัวรห์รอืไกดท์อ้งถิน่ไดแ้นะน าทา่น ทา่นก็จะทอ่งเทีย่วไดอ้ยา่งสบายใจ สบายกายและมคีวามสขุ บรกิารในรา้นอาหาร
รวมไปถงึสถานทีต่า่งๆ หรอืบรกิารทกุอยา่งอาจจะไมส่ภุาพออ่นนอ้มเป็นกนัเองเหมอืนอยา่งเชน่เมอืงไทย อาหาร
บางอยา่งทา่นอาจไมช่อบหรอืมรีสชาตไิมอ่รอ่ยถกูปากทา่น ทางบรษัิทตอ้งขออภยัทา่นในความไมส่ะดวกเหลา่นีโ้ปรด
คดิเสยีวา่มาลองเปิดประสบการณ์ตา่งแดนทีแ่ปลกและใหม ่  
 
ทางบรษัิทฯหวังเป็นอยา่งยิง่วา่การเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี ้ทา่นจะไดรั้บความสนุกสนานมคีวามสขุและไดรั้บความ
สะดวกสบายจากการบรกิารของเราและหวังเป็นอยา่งยิง่วา่คงไดรั้บความอนุเคราะหแ์ละความรว่มมอืจากทา่นเป็นอยา่งด ี 
 
ทา้ยทีส่ดุนีท้างบรษัิทยนิดเีป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะรับฟังความคดิเห็นของผูร้ว่มเดนิทางทกุทา่นเพือ่น ามาเป็นแนวทางในการ
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม   >>>>> 
 

 คา่ธรรมเนยีมท าบตัรเขา้งาน ในกรณีทีท่า่นไมเ่คยท าบตัรเขา้งานมากอ่น 
 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศจนีแบบหมูค่ณะ (เฉพาะพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้) กรณีทา่นทีม่วีซีา่จนีอยูแ่ลว้ทางบรษัิท
ไมส่ามารถท าคนืคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีไ้ดเ้นือ่งจากคา่ใชจ้า่ยดังกลา่วเป็นการบรกิารแบบหมูค่ณะ 

 

 คา่บตัรโดยสารเครือ่งบนิชัน้ประหยดั ไป-กลบั ตามเสน้ทางทีร่ะบใุนรายการทัศนาจร ไป-กลับ พรอ้มคณะ  
(กรณีตอ้งการไป-กลบั นอกเหนอืจากรายการขา้งตน้ >>>> ตอ้งตรวจสอบคา่ธรรมเนยีมของสายการบนินัน้ๆ)  
 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 
 

 คา่ทีพ่ักตามระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ 
 

 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 

 คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง 
 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระโหลดลงใตท้อ้งเครือ่ง *** ทา่นละไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั ทัง้ขาไป-กลับ ***                         
(ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) และสมัภาระหิว้ขึน้เครือ่งน ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 

 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  >>>>> 
 

 

 คา่ธรรมเนยีมทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 150 หยวน / ทา่น / ทรปิ 
 

 คา่ธรรมเนยีมท าบตัรเขา้งาน ในกรณีทีท่า่นเคยมบีตัรแลว้สญูหาย 
 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศพัทส์ว่นตัว, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึคา่อาหาร และ
เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทัวรห์รอืมคัคเุทศกท์อ้งถิน่) 

 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3%  
(บวกราคาเพิม่ในกรณีทีท่า่นตอ้งการใบก ากบัภาษี VAT หรอืออกใบเสร็จในชือ่บรษัิท หา้งรา้น องคก์ร ฯลฯ)  
 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิจากสายการบนิก าหนด (ปกต ิ30 กก.) 
 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว  
 

 คา่ปรับ คา่เสยีหายตา่งๆ อนัเกดิจากการกระท าและการละเมดิกฎหมายในทอ้งถิน่นัน้ๆ โดยตัวของทา่นเอง  
เชน่ การทิง้ขยะ สบูบหุรี ่ในสถานทีต่อ้งหา้มทีม่กีารแจง้เตอืนโดยป้ายหรอืสญัลักษณ์ใดๆ อยา่งชดัเจน 
 

รายละเอยีดทีค่วรทราบ เอกสารการท าบตัรเขา้งานและก าหนดการ 
 

 
 

โดยสายการบนิ CATHAY PACIFIC AIRWAYS (CX) 
 

>>> เตรยีมตวัอยา่งไรใหไ้มต่ดิขดั? 
 

เนือ่งจากมาตรการรักษาความปลอดภยัของทา่อากาศยานและมาตรการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศ  
ทางบรษัิทฯ จงึใครข่อรบกวนทกุทา่น โปรดตรวจสอบและปฏบิตัติามค าแนะน าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง 

 

1. หนงัสอืเดนิทาง 
จะตอ้งมอีายกุารใชเ้หลอือยา่งนอ้ย 180 วัน นับจากวันทีท่า่นจะเดนิทางออกจากประเทศ มเิชน่นัน้แลว้ทา่นอาจถกู 
ปฏเิสธการขึน้เครือ่งหรอืเดนิทางออกนอกประเทศ 
 

 

2. แบตเตอรีส่ ารอง 
จะตอ้งน าขึน้เครือ่ง (ความจไุมเ่กนิอนัละ 32,000 mAh ทา่นละไมเ่กนิ 2 อนั) หา้มเก็บไวใ้นกระเป๋าเดนิทางทีจ่ะ 
โหลดไวไ้ดท้อ้งเครือ่งเด็ดขาด มเิชน่นัน้กระเป๋าเดนิทางของทา่นอาจถกูเปิดโดยเจา้หนา้ที ่
 

 

3. เอกสารเขา้-ออกประเทศ 
รบกวนทา่นลงชือ่ ใหต้รงตามปรากฏในหนังสอืเดนิทาง และตอ้งเก็บเอกสารไวก้บัตัวทา่นเอง หา้มฝากไวก้บัผูอ้ ืน่ 
หรอืเก็บไวใ้นกระเป๋าเดนิทางทีจ่ะโหลดใตท้อ้งเครือ่ง หากมเีด็กทีพ่มิพล์ายนิว้มอืในหนังสอืเดนิทาง บดิา มารดา 
หรอืผูป้กครองตามกฎหมายสามารถลงชือ่แทนไดเ้ลย 
 

ปรับปรงุคณุภาพเพือ่มโีอกาสจะไดรั้บใชใ้หบ้รกิารทา่นในการทอ่งเทีย่วครัง้ตอ่ไป 
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4. ทา่นทีเ่คยมปีญัหาเกีย่วกบัการถกูปฏเิสธใหเ้ขา้-ออกประเทศ หรอืเคยถกูสง่กลบั 
หากทา่นเคยตดิปัญหาเกีย่วกบัการเขา้-ออกประเทศ ณ กองตรวจคนเขา้เมอืงไมว่า่ประเทศใดก็แลว้แตร่บกวนทา่น 
แจง้กบัเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทีจ่ะท าการส ารองทีน่ั่งหรอืเดนิทาง เพือ่การตรวจสอบใหแ้น่ชดัวา่ทา่นจะสามารถ 
เดนิทางไป-กลับ พรอ้มคณะไดโ้ดยไมป่ระสบปัญหาใดๆ 
 

5. บรรจภุณัฑข์องเหลว 
ส าหรับทา่นไหนทีต่อ้งการน าของเหลวขึน้เครือ่งใสก่ระเป๋าถอืตดิตัวจะตอ้งบรรจใุนบรรจภุณัฑแ์ละมปีรมิาณไมเ่กนิ  
100 มลิลลิติรตอ่ 1 ช ิน้ (สงูสดุไมเ่กนิ 10 ช ิน้) *** เจา้หนา้ทีจ่ะยดึตามตัวเลขปรมิาณทีร่ะบไุวใ้นบรรจภุณัฑ ์
บรรจภุณัฑด์ังกลา่วควรใสใ่นถงุทีโ่ปรง่ใสและสามารถเปิด-ปิดไดด้ว้ยใหน้ าถงุขึน้ไปเพยีงใบเดยีวเทา่นัน้การน า 
ผลติภณัฑข์องสดทีท่ าจากสตัวไ์มว่า่เนือ้หมเูนือ้วัวผักผลไมส้ดไมอ่นุญาตใหน้ าเขา้ประเทศเพือ่ป้องกนัโรคตา่งๆ 
เพราะหากศลุกากรตรวจพบจะตอ้งเสยีคา่ปรับ 
 

6. เวลาเป็นสิง่ส าคญั 
 

ตามกฎการบนิ เคานเ์ตอรส์ายการบนิใหบ้รกิารเชค็อนิจะปิดใหบ้รกิารกอ่นเวลาเครือ่งออก 60 นาท ีฉะนัน้ทา่น 
จ าเป็นตอ้งท าการเชค็อนิเพือ่รับ BOARDING PASS และโหลดกระเป๋าสมัภาระใหเ้สร็จสิน้กอ่นเคานเ์ตอรจ์ะปิด  
ผูโ้ดยสารทกุทา่นจ าเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตขูึน้เครือ่งกอ่นเวลาเครือ่งออกอยา่งนอ้ย 45 นาท ี
*** หากวันทีท่า่นเดนิทางตรงกบัชว่งวันหยดุนักขตัฤกษ์ ควรเผือ่เวลาเพือ่ป้องกนัการไมท่ันขึน้เครือ่ง 
 
 

>>> เอกสารจ าเป็นทีต่อ้งใชส้ าหรบัการท าบตัรเขา้งาน  
 

- นามบตัรผูเ้ดนิทาง  *** ภาษาองักฤษ  ทา่นละ 2 ใบ 
- รปูถา่ยหนา้ตรง  *** พืน้หลังสขีาวหรอืฟ้า ขนาด 2 นิว้ ทา่นละ 2 รปู (ยอ้นหลังไมเ่กนิ 180 วัน) 
- ทา่นใดทีเ่คยเขา้งานกวางเจาแฟรแ์ละมอีายบุตัรงานไมเ่กนิ 3 ปีนับจากครัง้ลา่สดุ  

สามารถใชบ้ตัรเขา้งานอนัเกา่ได ้กรณีหากทา่นเคยมบีตัรเขา้งานแลว้ แตไ่มส่ามารถน ามาแสดงไดไ้มว่า่กรณีใดๆ  
จะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมการท าบตัรใหมท่า่นละ 200 หยวน  
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“เงือ่นไขและขอ้ก าหนดตา่งๆ ทีร่ะบไุวข้า้งตน้น ัน้ เพือ่เป็นกรอบและขอบเขตแสดงใหเ้ห็นวา่ ทางบรษิทัฯ ด าเนนิ 
ธุรกจิภายใตค้วามถกูตอ้ง ไมม่จีดุประสงคใ์ดๆ เพือ่เอาเปรยีบหรอืคดโกงทา่น  นอกเหนอืจากผลก าไรน ัน้คอื  
การน าผูร้ว่มเดนิทางทกุทา่นสมัผสัประสบการณ์ตา่งแดน ไดเ้รยีนรูแ้ละเปิดรบัความสขุ ความประทบัใจอยา่งคุม้คา่ 
กบัคา่ใชจ้า่ยทีท่า่นไดไ้วว้างใจกบัเรา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เง ือ่นไขเพิม่เตมิทีค่วรทราบ  >>>>> 

1. บตัรโดยสารสายการบนิ 
- ประเภทหมูค่ณะ เงือ่นไขสากลเบือ้งตน้คอื ทา่นตอ้งเดนิทางไป-กลบั พรอ้มคณะตามรายละเอยีดวันและ 

เวลาทีร่ะบไุวใ้นรายการเทา่นัน้ กรณีทีท่า่นมคีวามประสงคใ์ดๆ อนันอกเหนอืจากคณะแลว้ ทา่นตอ้งแจง้กบัทาง
บรษัิทฯ กอ่นยนืยนัส ารองทีน่ั่ง  เนือ่งจากทางบรษัิทฯ ตอ้งท าเรือ่งขออนุมตัเิขา้ไปยงัสายการบนิทัง้นีแ้ลว้ อาจ
มคีา่ธรรมเนยีมหรอืการขอเอกสารตา่งๆ เพือ่ประกอบการพจิารณา  จงึใครข่อความกรณุาจากลกูคา้ทกุทา่นท า
ความเขา้ใจใหต้รงกนัวา่ เงือ่นไขแตล่ะสายการบนิไมเ่หมอืนกนั บรษัิทฯ เองเป็นตวัแทนจ าหน่ายบตัรโดยสาร
สายการบนิ ซึง่ยนิด ีและเต็มใจทีจ่ะด าเนนิการแทนทา่น แตไ่มม่อี านาจใดๆ ในการอนุมตัทิกุกรณี ขึน้อยูก่บัการ
พจิารณาของสายการบนิ 

- ประเภทราคาพเิศษ เงือ่นไขสากลเบือ้งตน้คอื จ าเป็นตอ้งใชช้ือ่-นามสกลุผูเ้ดนิทางมาจองเขา้ไปในระบบ 
จากนัน้สายการบนิจะสง่ก าหนดการออกบตัรโดยสารอตัโนมตัผิา่นระบบเขา้มา ปกตแิลว้จะประมาณ 2-7 วัน 
หลังท าการใสช่ือ่จองเขา้ไปในระบบ  ดว้ยเหตนุีท้างบรษัิทฯ จ าเป็นตอ้งเรยีกเก็บยอดใหค้รอบคลมุราคาของ
บตัรโดยสารนัน้ๆ ขอ้ดคีอื ทา่นจะไดร้าคาทีถ่กูกวา่ปกต ิแตจ่ะมเีวลาตดัสนิใจตามระยะเวลาทีส่ายการบนิก าหนด 
สว่นรายละเอยีดเงือ่นไขตา่งๆ ทา่นสามารถสอบถามกบัเจา้หนา้ทีไ่ดก้อ่นยนืยนัส ารองทีน่ั่ง  

2. ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิรั์บเฉพาะผูร้ว่มเดนิทางทีป่ระสงคก์ารทอ่งเทีย่วตา่งประเทศเทา่นัน้  ดังนัน้จะไม ่
รับผดิชอบและคนืคา่บรกิารใดๆ จากการทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ประเทศไทยและตา่งประเทศปฏเิสธมใิหท้า่น 
เดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ ดว้ยเหตผุลทีเ่กีย่วกบัตัวของทา่นเอง 
 

3. คณะทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอื 
ตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวร์
ทัง้หมด 

4. จ านวนผูเ้ดนิทางขัน้ต ่าผูใ้หญ ่15 ทา่น ขึน้ไป (ในกรณีทีท่า่นจองกรุ๊ปหนา้รา้นทีไ่มใ่ชก่รุ๊ปสว่นตัว) 
 

5. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านนับจากวันทีท่า่นเดนิทาง เหลอือยา่งนอ้ยไมต่ า่กวา่ 180 วนั  
 

6. ตารางเทีย่วบนิ ราคาและรายการทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัปัจจัยตา่งๆ  
ทีไ่มส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การจลาจล สภาพแวดลอ้ม การเมอืง ฯลฯ อนัเป็นสาเหตกุอ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง
ดังกลา่ว โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี ้ทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

7. กรณีทา่นทีอ่ยูต่า่งจังหวัดจ าเป็นตอ้งโดยสารเครือ่งบนิ กอ่นจองตั๋วในประเทศโปรดเชค็เวลาและไฟลทบ์นิและการ 
ยนืยนัจากพนักงานขายอกีครัง้เพือ่ความมัน่ใจวา่ วันเวลาทีท่า่นจะท าการจองตั๋วภายในประเทศนัน้ตรงกบัคณะที ่
ทา่นไดช้ าระไวก้บัทางบรษัิทฯ และไมม่ขีอ้ผดิพลาดใดๆ ออกเดนิทางไดต้ามปกต ิอยา่งแน่นอน 
 

8. ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการรับผดิชอบตอ่ความเสยีหายอนัเกดิจากเหตสุดุวสิัยทีไ่มอ่าจควบคุมได ้เชน่ สภาพ
ดนิฟ้าอากาศ การกอ่จลาจล การเมอืง สงคราม การประทว้ง ความลา่ชา้จากสายการบนิ การหยดุบนิของสายการบนิ 
หรอืเหตผุลจ าเป็นสว่นตัวของทา่นเอง ฯลฯ เป็นตน้ 
 

9. ทา่นไมส่ามารถเรยีกคนืคา่บรกิารตา่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการทีท่า่นไมใ่ช ้ณ ตา่งประเทศ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ  
ไมท่านอาหารบางมือ้ ฯลฯ  เนือ่งจากทางบรษัิทฯ ไดช้ าระโดยเป็นทีส่ ิน้สดุแลว้ 

 

10. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจาก 
 ความประมาทของตัวทา่นเอง 
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กฎการใชร้ปูถา่ยส าหรบัยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

 

ตามประกาศจากสถานเอกอคัรราชทตูสาธารณรัฐประชาชนจนีประจ าประเทศไทย ผูท้ีย่ ืน่ค ารอ้งขอวซีา่จนีจะตอ้งใช ้

รปูท าการยืน่ค ารอ้ง  2 ใบ โดยรปูทีใ่ชจ้ะตอ้งสอดคลอ้งตามกฎระเบยีบดังตอ่ไปนี ้ 

  

1. รปูส ีพืน้หลังสขีาว และถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน 

  

2. ขนาดของรปูถา่ย:48มม.x 33มม.,ความกวา้งสว่นศรีษะ:15มม. ถงึ 22มม.,ความสงูสว่นศรีษะ: 28มม. ถงึ 33มม. ดังรปู

ตัวอยา่ง 

  

  

 

3. รปูถา่ยจะตอ้งบง่บอกรปูพรรณสนัฐานของผูย้ืน่ค ารอ้งไดอ้ยา่งชดัเจน ขณะถา่ยภาพ ตอ้งหนา้ตรง เปิดห ูไมห่ลับตา ไมอ่า้

ปาก หรอืยิม้เห็นฟัน หา้มท าทา่ทาง หรอืมสี ิง่กดีขวางใดๆทัง้สิน้ ศรีษะเอยีงซา้ยหรอืขวาได ้นอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั 20 องศา 

และ แหงนหนา้ขึน้ลงได ้นอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั 25 องศา  

                                                                

4. รปูถา่ยตอ้งเห็นลักษณะหนา้ตาไดอ้ยา่งชดัเจน โดยทีศ่รีษะตอ้งอยูต่รงกลางภาพ สามารถสวมแวน่ตาได ้ยกเวน้ แวน่ตาทีม่ี

กรอบหนา เลนสส์ะทอ้นแสง หรอืแวน่ตากนัแดด สามารถสวมเครือ่งประดบัทีศ่รีษะ ดว้ยเหตผุลทางศาสนาเทา่นัน้ 

  

5. รปูถา่ยจะตอ้งไมขุ่น่มวั ไมช่ ารดุ ไมม่เีงาหรอืแสงแทรกบดบงัใบหนา้ สขีองภาพตอ้งเป็นสธีรรมชาต ิไมส่วา่ง หรอืมดื

จนเกนิไป ตอ้งไมม่จีดุสแีดงในดวงตา และรปูตอ้งไมบ่ดิเบีย้ว หรอืผดิปกต ิ

  

6. พืน้หลังตอ้งเป็นสขีาว และไมม่ขีอบเทา่นัน้ 

  

7. รปูถา่ยจะตอ้งพมิพล์งบนกระดาษส าหรับรปูถา่ยเทา่นัน้ และจะตอ้งไมม่สี ิง่สกปรก หรอืรอยขดีขว่นใดๆทัง้สืน้ 
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ตวัอยา่งรปูถา่ยทีถ่กูตอ้ง 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ในกรณีทีม่ เีด็กทีอ่ายุต า่กว่า 18 ปี กรณีที่เดนิทางกบัพ่อและแม่ ตอ้งมเีอกสารเพิม่เตมิตามนี้ 

1.ส าเนาสูติบัตร (เด็กอายุต า่กว่า 5 ปี ตอ้งยื่นสูต ิบัตรตัวจริงดว้ย) เขียนชื่อภาษาอังกฤษต่อทา้ยชื่อ พ่อ, 
แม่, ลูก 

2. ส าเนาบัตรประชาชน (เด็ก) 

3. ส าเนาทะเบียนบา้น (เด็ก) 

4. ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถา้มี) 

เด็กทีอ่ายุต า่กว่า 18 ปี กรณีที่เดนิทางกบัพ่อหรอืแม่ นอกจากเอกสารขา้งตน้แลว้ตอ้งเพิม่
เอกสารตามนี้ 

1. ส าเนาทะเบียนบา้นของพ่อและแม่ 

2.ส าเนาบัตรประชาชนของพ่อและแม่ 

3.หนา้ PassPort ของพ่อและแม่ 
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รายละเอยีดการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

*** กรณุากรอกขอ้ความใหค้รบถว้น ดว้ยภาษาองักฤษ (พมิพใ์หญ)่ 
 

ชือ่-นามสกลุ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

สถานะภาพ   โสด   แตง่งานแลว้    หมา้ย   หยา่ 
 

ทีอ่ยูท่ีส่ามารถตดิตอ่ได ้…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ชือ่สถานท างาน  ................................................................................................................................................................  
 

ต าแหน่ง  ................................................................................................................................................................ 
 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน ................................................................................................................................................................  
 
 

   ................................................................................................................................................................ 

 
เบอรโ์ทรศพัทต์ดิตอ่  .............................................................................. โทรศัพทม์อืถอื ....................................................  
 

ชือ่ผูต้ดิตอ่(กรณีฉุกเฉนิ)............................................................................... โทรศัพทม์อืถอื .................................................... 
 

(กรณุาแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเชค็ขอ้มลูโดยตรง) 
 

รายชือ่สมาชกิในครอบครัว  

  
1. ............................................................................... อาชพี ................................................... ความสมัพันธ ์.............................. 
2. ............................................................................... อาชพี ................................................... ความสมัพันธ ์.............................. 
3. ............................................................................... อาชพี ................................................... ความสมัพันธ ์.............................. 
4. ............................................................................... อาชพี ................................................... ความสมัพันธ ์..............................  

 
 

- ผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหท้า่น 

 ออกคา่ใชจ้า่ยเอง   ผูป้กครองออกคา่ใชจ้า่ยให ้  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ ..................................................... 

- ทา่นมปีระกนัสขุภาพครอบคลมุในการไปจนีหรอืไม ่  ม ี   ไมม่ ี
ถา้ม ีกรณุาระบชุือ่บรษัิทประกนั ...................................................................................................................................................... 

- ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีมากอ่นหรอืไม ่   เคย   ไมเ่คย 
ถา้เคยกรณุาระบวุันที ่.................................................... สถานที ่........................................... วัตถปุระสงค ์……………………………… 

- ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปประเทศอืน่หรอืไม ่  เคย   ไมเ่คย 
ถา้เคย กรณุาระบวุันทีแ่ละประเทศ ................................................................................................................................................. 
วัตถปุระสงค ์........................................................................................................................................................................................ 

 
ขอรบัรองวา่ขอ้มลูขา้งตน้เป็นจรงิทกุประการ    ลงชือ่ .............................................................. 
                                                                                                             (                                            ) 

 

 
เอกสารส าหรบัยืน่วซีา่  
 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งม ี อายกุารใชง้านเหลอืนับจากวันทีเ่ดนิทางออกจากประเทศไทยอยา่งนอ้ย 180 วัน  
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งม ี หนา้วา่งเหลอืส าหรับประทับตราอยา่งนอ้ย 3 หนา้เต็ม    
3. รปูถา่ยส ี   พืน้หลังสขีาวหรอืสฟ้ีาขนาด 2 นิว้ ทา่นละ 2 ใบ  หนา้ตรง  

 ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 180 วัน  
 อดัภาพดว้ยกระดาษปกต ิ
 รปูถา่ยตอ้งไมม่เีครือ่งประดบัใดๆ แมแ้ตต่า่งห ู 

 

*** สถานทตูจนีปฎเิสธการพจิารณารปูถา่ยในกรณีตอ่ไปนี้ 
 

- ค าน าหนา้ชือ่ ขดัแยง้กบัรปูถา่ยทีแ่นบมา 
เชน่ ค าน าหนา้ชือ่เป็น นาย แตร่ปูถา่ยทีแ่นบมาดเูป็นหญงิ ไวผ้มยาว แตง่หนา้ ทาปาก  

- น ารปูเกา่ทีถ่า่ยไวน้านเกนิกวา่ 180 วัน 
- น ารปูถา่ยเลน่ๆ มวีวิดา้นหลงั ยนืเอยีงขา้ง ฯลฯ มาตัดตอ่ใชเ้พือ่ใชแ้นบประกอบยืน่วซีา่ 
- น ารปูทีเ่ป็นกระดาษสติ๊กเกอร ์หรอื รปูทีใ่ชก้ระดาษพรนิซจ์ากคอมพวิเตอร ์



รายการดงูานกวางเจาเทรดแฟรแ์ละทอ่งเทีย่ว ครัง้ที ่123   บนิ CX 

CX02-B1   CANTON FAIR#123   

 
ท ัง้นี ้เราหวงัเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะไดม้โีอกาสใหบ้รกิาร และไดร้บัความรว่มมอืจากผูร้ว่มเดนิทางทกุทา่น” 

 
ทมีงาน EDC TRAVEL PLUS CO., LTD. 


